Sääntömuutosesitys Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassan sääntöihin
1.1.2022 alkaen
TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS
4 § 7 mom.
Eläkkeelle siirtynyt henkilö, joka aiemmin on ollut kassan jäsen ja jonka työsuhde työnantajaan on
kestänyt vähintään 10 vuotta, mutta jonka työsuhde ja kassan jäsenyys on päättynyt enintään 5 vuotta
ennen eläkkeelle siirtymistä, voi uudelleen liittyä kassan jäseneksi eläkkeelle siirtymisen tapahduttua.
Jäsenyyttä on haettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon
eläkepäätöksestä. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi. Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan näiden
sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.

LISÄETUUDET
13 §
1 b) avoterveydenhuollon palveluista peritty maksu, lukuun ottamatta hoitopäivämaksuja sekä
hammashoidosta perittyä maksua, silloin, kun se kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaista terveydenhuollon maksukattoa enintään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin
saakka;
4 a) sytostaatti-, säde- ja keinomunuaishoito sekä valohoito silloin, kun hoidot on annettu
terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa ja niiden kustannukset kerryttävät sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaista terveydenhuollon maksukattoa;
4 d) lääkärin määräämän ja lääkärin antaman psykoterapian kustannukset, enintään kymmeneltä
hoitokerralta kalenterivuodessa, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla;
4 g) lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia- tai kiropraktiikkahoidosta 50 %;
6 a) vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle 80 % lääkärin tai optikon määräämien yksien
silmälasien tai piilolinssien hinta 400 500 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.
Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.
Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet lasit on maksettu sen jälkeen, kun on kulunut
vähintään kaksi vuotta edellisen silmälasi- tai piilolinssihankinnan maksupäivästä;
7) hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittamasta hoitotyöstä peritty muu kuin 1 kohdassa
mainittu palkkio tai maksu. Lisäksi korvataan laillistetun suuhygienistin antama hoito, hammaslääkärin
määräyksellä. Vastaavasti korvataan terveyskeskuksessa annettu hoitotyö. Hoitotyönä pidetään myös
hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.
Lisäetuutena korvataan enintään 400 600 euroa jäsentä kohti kalenterivuodessa.

ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI
46 §
Kassalla tulee olla asiantuntijalääkäri, jonka tehtävänä on toimia kassan lääketieteellisenä
asiantuntijana.
47 § - 52 § muutetaan -> 46 § - 51 §

